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BINNENKOMERS
VAKBLAD VOOR DRUGGEBRUIKERS EN EENIEDER DIE MET DRUGS EN DRUGSBELEID TE MAKEN HEEFT

Kapstokoverleg
Ondanks -of misschien wel juist vanwége- de coronamaatregelingen organiseerde de MDHG begin
dit jaar toch weer een Kapstokoverleg: het overleg
tussen dak- en thuislozen en Amsterdamse gemeenteraadsleden. Dat de lockdown voor problemen
zorgt bleek alleen al uit de verschillende daklozen
die graag iets wilden zeggen, maar door slechte

verbindingen amper verstaanbaar waren. Ondanks
de technische beperkingen lukte het wel een flink
aantal signalen door te geven. Bezoekers van de
Protestantse Diaconie hadden daar overigens geen
last van: in de chique Gelagkamer was een groot
scherm opgehangen waar iedereen kon kijken en
deelnemen.

COLOFON
Spuit 11 is een uitgave van:
Belangenvereniging Druggebruikers
MDHG
Jonas Daniël Meijerplein 30
1011 RH Amsterdam
tel: 020-624 47 75
mail: info@mdhg.nl
www.mdhg.nl
www.facebook.com/
belangenvereniging.druggebruikersmdhg
Spuit 11 verschijnt 2x per jaar in een oplage van 5.000 exemplaren.
Wilt u Spuit 11 distribueren of exemplaren
per post ontvangen? Neem dan contact op
met de MDHG.

Geen beltegoed?
Bovenstaande 06-nummers zijn ook te
bereiken via WhatsApp en met een
belme-bericht via 8008.
Zie www.belme8008.nl
De MDHG biedt gratis en onafhankelijk
cliëntondersteuning en is iedere werkdag
geopend van 10:00 tot 16:30 uur.
Vormgeving en lay-out: de Ontwerperij
Beeldmateriaal: Piet Hermans en Jovanka
de Boer (foto’s Hotel Buitenlucht), Lisa
Lahey (foto voorwoord), D.C. Lama, Myraa
en Teake Damstra (cartoons)

De redactie heeft getracht de rechtmatige eigenaars van het gebruikte beeldmateriaal te bereiken. Mocht iemand zich desondanks tekort gedaan voelen kan hij
binnen twee maanden na verschijning contact opnemen met de redactie.
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Bij de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
werken:
Dennis Lahey (directeur, 06-19860716)
Leonie Brendel (beleidsmedewerker, 06-22059610)
Teake Damstra (belangenbehartiger, 06-13329226)
Jovanka de Boer (medewerker ervaringsdeskundigheid en outreachend werk, 06-24382965)
Peter van der Gragt (beheerder)
Geert Battjes (06-26744280) en Ian (vrijwilligers)
Sarah Vermorken (stagiaire, 06-26144891) en de
medewerkers van het ervaringsdeskundigen
collectief.
Emailadressen medewerkers:
voornaam en @mdhg.nl

Van de redactie

Expert
De belangenbehartiging die wij doen, heet in ambtelijke kringen tegenwoordig
cliëntondersteuning. Er zijn in Den Haag en de verschillende gemeentehuizen
heel wat werkgroepjes, conferenties en groepssessies geweest om te bepalen
wat dat nou precies is, maar het komt er op neer dat het is wat wij al decennia
doen. Cliëntondersteuning is een hot issue, want sinds 2015 is iedere gemeente
verplicht daar voldoende capaciteit voor te organiseren. Dat is in Amsterdam
niet het geval: al jaren geven we bij de gemeente aan dat de bezoekersaantallen
oplopen en dat er meer mensen (en dus geld) bij moet. Maar dat gaat zo
maar niet. Bij de gemeente zijn er heel wat mensen met dit onderwerp in hun
portefeuille, en is er een veelvoud van ambtenaren dat zich over de vraag
buigt hoe cliëntondersteuning in de diverse stroomschema’s past die zij van
de opvang maken. Daaruit vloeit dan weer een hele trits omschrijvingen van
wat zij denken dat cliëntondersteuning eigenlijk is, zodat zij kunnen toetsen of
cliëntondersteuners daadwerkelijk cliëntondersteuning bieden. En daarvoor moeten wij dan weer allerlei
cijfers, omschrijvingen en rapportages aanleveren.
Uiteraard gebeurt dit alles in “een zorgvuldig proces”. Sinds de wettelijke verplichting in 2015 is er daarom
nog steeds geen extra geld bij gekomen dankzij daaruit voortkomende inzichten, maar alleen een extra
bedrag door een motie van een gemeenteraadslid. Het leverde ons één extra medewerker op.
Omdat het zo duidelijk is dat er meer nodig is, zijn we een samenwerking met Bureau straatjurist en
de Daklozenvakbond gestart: de Straatalliantie. Dat initiatief werd toegejuicht: dankzij de Straatalliantie
werd Amsterdam een zogenaamd ‘koplopersproject cliëntondersteuning”, een voorbeeld voor andere
gemeentes. Dat koplopersproject wordt begeleid door een zogenaamd “landelijk kennisinstituut voor
een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken” en organiseert allerlei bijeenkomsten over
cliëntondersteuning voor iedereen die hier beleidsmatig iets mee van doen heeft. Ik ben er wel eens
geweest om over de MDHG te spreken, maar kan vanwege onze structurele onderbezetting mijn tijd
productiever besteden. Wel ontvang ik via de mail allerlei handboeken, ‘placemats’ van bijeenkomsten
en evaluatieverzoeken over het project zelf. Het kan ook zijn dat dit dan weer over andere projecten
gaat, want op alle niveaus wordt er van alles opgetuigd om met elkaar te kletsen over het belang van
cliëntondersteuning.
Dat koplopersproject zorgde in ieder geval voor een subsidie vanuit Den Haag om een projectleider aan te
nemen, die namens en voor de Straatalliantie een goed plan kon schrijven. De cliëntondersteuning voor
dak- en thuislozen van de drie organisaties moest zoveel mogelijk gebundeld worden in de Straatalliantie;
de MDHG zou zich weer op de druggebruikers richten en de Daklozenvakbond op briefadressen. Begin dit
jaar hadden we de plannen klaar en voor een relatief klein extra bedrag konden we Het Daklozenkantoor
openen, van waaruit de cliëntondersteuning zou plaatsvinden. Zelfs de locatie hadden we al.
Op aandringen van de gemeente kwam er ook een onderzoek vanuit de Hogeschool van Amsterdam naar
onze organisaties, waar ik zelf aanvankelijk nogal sceptisch over was. De afgelopen jaren ben ik namelijk
zo ontzettend vaak geïnterviewd voor allerlei onderzoeken op dit gebied, dat er volgens mij al meer dan
genoeg lag. Bovendien kosten al die onderzoeken veel tijd, wat bij ons dus al een probleem is. Maar goed:
het zou bijdragen aan het overtuigen van de gemeente, en er kwam inderdaad uit wat wij al jaren roepen.
Maar geld om onze plannen te realiseren? Dat is er nog steeds niet.Wat wij nodigvinden, is zelfs in de meest
uitgeklede vorm volgens de gemeente nog te veel. ‘Je kunt natuurlijk alle organisaties zo robuust maken
als je wil’, sprak de wethouder om te verdedigen dat we nog niet eens de helft zouden krijgen. Terwijl ik
daarover een boos mailtje naar haar schreef, ontving ik een verzoek van een onderzoeksbureau dat was
ingehuurd door het ministerie. Of ik wilde meewerken aan een onderzoek over een betere regionale
infrastructuur voor cliënten- en patiëntenvertegenwoordiging in de GGZ. Als expert werd mijn mening
zeer op prijs gesteld.
Dennis Lahey
Directeur Belangenvereniging Druggebruikers MDHG
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Door: Teake Damstra

De Mythe
van de
warme overdracht
Het zijn de zalvende woorden
waarmee uitsluiting van daklozen
bij ondersteuning wordt vergoelijkt:
“de warme overdracht”. Als een warm
bad; als een garantie dat niemand
aan het lot wordt overgelaten. Het
heeft iets geruststellends in een
beleidstekst: ‘Bij daklozen die op
basis van binding geen recht hebben
op ondersteuning in Amsterdam,
vindt een warme overdracht plaats
naar een andere gemeente.” We doen
het goed, denk je dan, maar het is een
mythe. In heel veel gevallen vindt er
helemaal geen overdracht plaats, laat
staan een warme. Daar is de deur, en
daarbuiten is het koud.

De maatschappelijke opvang kent een landelijke toegankelijkheid, wat wil zeggen dat jij als dakloze bij iedere gemeente moet kunnen aankloppen wanneer je hulp wilt.
Dat is handig, want als je met je laatste centen naar de
hoofdstad vertrekt omdat je ex je het huis uit heeft gezet, is het belangrijk dat iemand je opvangt wanneer je
er na twee weken op straat achter komt dat je het niet
alleen redt. Dan kan een bed en een goed gesprek er toe
leiden dat je niet jarenlang in die situatie blijft, maar dat
je aan oplossingen kunt werken.
Sinds de decentralisaties bij de overheid, waarbij veel
taken van het Rijk naar de gemeente zijn gegaan, bete-
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kent dat echter niet dat je automatisch alle hulp in iedere
gemeente van keuze zult krijgen. De gemeentes krijgen
immers geld om voor hun eigen inwoners te zorgen, dus
als je twee weken geleden nog met je ex in Bernheze
woonde, is het niet logisch dat Amsterdam moet betalen
voor een heel traject met bijvoorbeeld psychische ondersteuning, schuldhulpverlening en een woonvoorziening.
En daar komt de “warme overdracht” in beeld. Of beter:
daar zou de warme overdracht in beeld moeten komen.
Amsterdam zou moeten kijken hoe de opvang in Bernheze is geregeld en er voor moeten zorgen dat je daar
ook daadwerkelijk opvang krijgt. En dat ze in Bernheze
niet zeggen dat je maar weer naar Amsterdam moet,
omdat je daar tenslotte net vandaan komt. Want die gemeentes kunnen daar lang over discussiëren, in de hoop
de kosten op de andere gemeente af te schuiven.
Tot duidelijk is hoe een en ander geregeld is, moet je in
ieder geval binnen kunnen slapen. Maar door een structureel gebrek aan opvangplekken, gaan de beschikbare plekken meestal naar Amsterdammers en sta je op
straat wegens bureaucratische onenigheid.

neer R. op het station tegen alle verwachtingen in tòch
een treinkaartje met Meppel als eindbestemming. Hij
Neem R. Twaalf jaar geleden is hij na traumatische ge- zou daar zich kunnen melden bij een hulpverlener van
beurtenissen naar Oostenrijk gevlucht om een nieuw een lokale welzijnsorganisatie. Met deze hulpverlener
leven op te bouwen. Dat lukt hem goed, tot zijn relatie zou dan gekeken worden naar een geschikte plek elstrandt en hij door de coronacrisis zijn inkomen en woon- ders. Met de belofte dat dit niet lang zal duren, stemt
R. met tegenzin in. Eenmaal
plek verliest. R. merkt dat Oostenrijk op dezelfde wijze met
In heel veel gevallen vindt er helemaal in Meppel meldt hij zich bij
het opgegeven adres, maar
dakloze EU-burgers omgaat als
geen overdracht plaats,
daar blijkt niemand de geNederland: ze zien je het liefst
noemde hulpverlener te
zo snel mogelijk vertrekken en
laat staan een warme.
kennen. R. staat op straat
onthouden je basale hulp. Na
en verdwijnt van de radar.
terugkeer op Schiphol belandt
R. in een sporthal tijdens coronaopvang. Omdat R. voor Pas na weken duikt hij weer op in een nachtopvang in
zijn emigratie stond ingeschreven in Meppel, wordt hem Assen, zonder een duidelijk perspectief op een vervolg.
al snel verteld dat hij daar zijn heil moet zoeken. Maar
Meppel was juist de reden dat hij Nederland was ont- IJselijk krimpen
vlucht. Daar kan en wil hij niet naar terug. Daarnaast Een ander schrijnend verhaal is van A. A. is volgens de
heeft Meppel helemaal geen daklozenopvang. Uitein- GGD “niet zelfredzaam” en verblijft al jaren in Amsterdelijk stemt R. in met een terugkeer naar een Drentse dam. Hij woonde echter altijd in onderhuur of kraakstad met opvang, die net ver genoeg weg is van de plaats panden en verandert regelmatig van locatie door zijn
des onheils: Emmen. Op de dag van terugkeer krijgt me- middelengebruik en het verlies van zijn baan. Daardoor

De stad uit meppelen
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kan hij niet aantonen al lang in Amsterdam te verblijven. “Zelfredzaam”
Pas in december 2018 bezoekt hij voor het eerst een in- Op zo’n “warme overdracht” heb je alleen recht als je
loophuis: de enige registratie die zijn verhaal bevestigt. Na als “niet-zelfredzaam” bent bestempeld. Dus wanneer je
veel pogingen tot opvang legt hij zich er in de zomer van geen psychiatrische problemen en bijvoorbeeld extreem
2020 maar bij neer dat hij het beste kan vertrekken naar middelengebruik hebt, wordt je geacht zelf de weg in de
gemeente Nissewaard. A. wil hulp om zijn leven op orde bureaucratie te kennen.
te brengen en is in de veronderstelling dat hij daar direct
een plek in de 24 uursopvang kan krijgen. Op die manier Zoals J. Hij verliet begin 2019 zijn woning in Diemen, waar
hoopt hij door te kunnen stromen naar een vorm van hij met zijn gezin woonde. De relatie liep niet goed, en
begeleid zelfstandig wonen. Deze keuze is een grote ver- doordat zijn vrouw zich in toenemende mate agressief
andering voor hem, omdat zijn volledige sociale en hulp- naar hem gedroeg besloot hij, omwille van de kinderen,
verleningsnetwerk
weg te gaan. J. kwam in een nachtondertussen in Amopvang in Amsterdam terecht, maar
“Als
bindingsfunctionaris
houd
ik
sterdam geworteld is.
kon daar niet blijven omdat hij als
mij voornamelijk bezig met
Maar de coronanood“zelfredzaam” werd bestempeld. Een
opvang gaat dicht en
aantal koude nachten op straat hadwet- en regelgeving.
A. wil niet meer op
den een flinke weerslag op zijn toch al
Ik
ben
niet
betrokken
bij
verdere
straat slapen.
slechte longen. Bij hoge uitzondering
en in zeer slechte staat mocht hij teinhoudelijke casuïstiek bij cliënten
Na een hoop discusrug de opvang in. Na veel inmenging
die warm worden overgedragen.”
sie tussen de gevan de MDHG kon hij daar -wederom
meentes Amsterdam
bij hoge uitzondering- blijven tot er in
en Nissewaard, kan
mei een plek voor hem in een PassanA. terecht in een nachtopvang aan de rand van Krim- tenpension was. J. doet er ondertussen alles aan om zijn
pen aan den IJssel. Dat is een plek waar A al helemaal bestaan weer op te bouwen. Hij krijgt een baan waargeen binding mee heeft. Iedere ochtend om 8 uur moet mee hij een paar honderd euro boven bijstandsniveau
hij het pand verlaten. Om bij zijn begeleider te komen verdient: geld dat hij nodig heeft voor de huur en de wemoet hij naar Spijkenisse, helemaal aan de andere kant kelijkse treinkaartjes naar zijn jonge kinderen in Diemen.
van grootregio Rotterdam. Als hij geen afspraak heeft, Na zes maanden heeft J. nog geen alternatief en mag hij
reist hij maar naar zijn netwerk in Amsterdam Zuidoost. zijn periode in het Passantenpension verlengen. Al zijn
A reist zwart, want na anderhalve maand opvang is het pogingen en ideeën lopen op niets uit en zijn inschrijftijd
nog steeds niet gelukt zijn bijstandsuitkering over te zet- bij woningnet is nog geen drie jaar: veel te weinig om
ten van Amsterdam naar Nissewaard. A voelt zich een- daadwerkelijk kans te maken. Zijn begeleider stimuleert
zaam en op zijn nieuwe plek niet geaccepteerd. A. is er hem zijn geluk elders te beproeven. J. kan een woning
de enige gebruiker en voelt zich door de anderen met in Enschede krijgen. Dat betekent wel dat hij zijn baan
de nek aangekeken. We besluiten deze signalen aan alle moet opzeggen en hij tweeëneenhalf uur reizen (5 uur
betrokken partijen af te geven. Volgens de gemeente retour) van zijn kinderen afwoont.
Nissewaard is het duidelijk dat A. eigenlijk meer binding
met Amsterdam heeft, maar Amsterdam concludeert Als J. de MDHG na een paar weken vanuit Enschede belt,
dat de overdracht volgens het boekje is verlopen. Op de doet hij dat vanuit een compleet lege woning. Sparen
vraag of meneer nu werkelijk beter af is in de nieuwe heeft hij de afgelopen jaren niet kunnen doen; zijn WW
“oude” regio, antwoordt de GGD: “Als bindingsfunctiona- is nog steeds niet opgestart en daarom komt hij ook niet
ris houd ik mij voornamelijk bezig met wet- en regelge- in aanmerking voor inrichtingskosten. J. wil graag hulp
ving. Ik ben niet betrokken bij verdere inhoudelijke casu- krijgen, maar hij weet de hulporganisaties daar niet te
vinden. Sowieso kent hij in Enschede helemaal niemand.
ïstiek bij cliënten die warm worden overgedragen.”

Vast in de bajes of zo?
Wie vast zit in de bajes of afkickkliniek, vergeten we niet en
sturen we graag zo af en toe een kaartje. Vaak horen we dat
dan van anderen op ons kantoor, maar ook daarin is dat hele
gedoe met covid irritant.
Zit je dus vast of weet je waar iemand zit?
Laat het ons dan even weten via 020-6244775.
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Hotel Buitenlucht een
groot succes!!!

Maar je hebt er niets aan :-(

Een lichtpuntje tijdens de afgelopen lockdown was de permanente nachtopvang
voor alle dak- en thuislozen. Maar met de versoepelingen verdween ook deze
maatregel en stond een groot deel weer op straat. De Straatalliantie voerde hier
actie tegen in het Vondelpark en opende Hotel Buitenlucht: een hotel waar je
eigenlijk helemaal niets aan hebt.
Er werden warme woorden gesproken tijdens de
openingsceremonie, er knalde confetti en voor iedereen
was er een glaasje. Piccolo’s in prachtige pakken
draafden op zodra het hotelbelletje op de receptie had
geklonken en wie wilde, kon zich registreren in het
gastenboek. Maar daarna? Daarna begeleidden diezelfde
piccolo’s je naar een plekje in de bosjes, een bankje of
een van de neergezette kartonnen huisjes. Je kreeg nog
wel een takje met een kamernummer, maar zonder
slot had je daar ook niets aan. Volgens de Straatalliantie
waren er dan ook nog genoeg lege hotelkamers in
Amsterdam: het probleem is dat die niet meer voor alle
daklozen worden ingezet.
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Fotografie Piet Hermans en Jovanka de Boer

‘Wij zijn van mening dat niemand tegen zijn of haar
wil op straat moet slapen,’ verkondigt Straatalliantie
woordvoerder en MDHG-directeur Dennis Lahey
’s ochtends om 6.15 uur al in een interview met Radio
1. Blijkbaar luisteren veel andere journalisten dan
ook al radio, want de actie is vervolgens de hele dag
prominent in het nieuws. Van Funx tot het christelijke
radiostation Het Grote Nieuws, van AT5 tot de podcast
van Nu.nl en de volgende dag in alle landelijke kranten,
overal herhaalt de Straatalliantie dezelfde boodschap:
“Natuurlijk vinden wij niet dat iedereen van overal
altijd direct een sociale huurwoning in het centrum van
Amsterdam moet krijgen, maar als iemand dakloos is
moet je binnen kunnen slapen. Dan krijgen mensen de
rust om een en ander op een rijtje te zetten, en met de
juiste ondersteuning kun je weer iemand op weg helpen.
Dat hebben we de afgelopen maanden ook veelvuldig
gezien.”
De actie van de Straatalliantie richt zich dan ook niet
zozeer tegen de sluiting van de coronaopvang, maar
tegen het feit dat deze opvang er niet gewoon altijd
is. Volgens dit samenwerkingsverband van de MDHG,
de Daklozenvakbond en Bureau straatjurist is het een
goede zaak dat er meer aandacht lijkt te komen voor
de ondersteuning van de zogenaamde “zelfredzame
daklozen” en dat er ook veel aan gedaan wordt om
hen nog wat langer onderdak te verschaffen. “Maar de
bottom line is dat opvang en ondersteuning de normale
gang van zaken moet zijn voor alle dak- en thuislozen.
De verschillende achtergronden zullen leiden tot andere
wegen om tot oplossingen te komen, maar het begint
wel met veilig kunnen slapen en ondersteuning bij de
problemen waar men zelf niet uit komt.”
Daar is bij Hotel Buitenlucht geen sprake van. ‘Verblijf is
gratis,’ meldden de piccolo’s, terwijl ze informatiefolders
uitdeelden. Daarin was te lezen dat je alleen voor de
extra’s moet betalen bij onverwachte controles van
politie of handhaving. Op de prijslijst prijken extra’s als
“zijn of haar natuurlijke behoefte doen”, “op openbare
weg met aangebroken fles/blik alcohol” en “zonder
redelijk doel rondhangen”. “En dat voor slechts €159,per keer. Betaal op tijd, zo voorkomt u een verhoging.
De prijs na de eerste verhoging bedraagt €179,- en na
de tweede verhoging betaalt u al €219,-.” Daar staat
tegenover dat alles verder volgens de folder wel all
inclusive is: “slapen, frisse lucht, voorbijgangers, natuur
en sfeervolle straatverlichting.”
Is dit niet een hele cynische actie?, vraagt een van de
journalisten. Dennis geeft het volmondig toe. “Maar
het is ook cynisch als mensen tegen hun wil op straat
moeten slapen. En kijk eens hoeveel media daar nu
aandacht aan besteden.”
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Door: Teake Damstra

Uitvaart van Ash in eerste instantie niet volgens de voorschriften

Laatste wensen Ash alsnog vervuld
Terwijl de vorige Spuit 11 met het levensverhaal van
Ashaber Beyenne bij drukker ligt, bereikt ons het
nieuws dat hij op 11 december 2020 is overleden.
Ash heeft zijn laatste dagen mogen slijten in de Majoor Bosshardtburgh en is daar liefdevol verzorgd
door het personeel. Met name
Fouad verdient een eervolle vermelding, omdat hij in de laatste
fase dagelijks aan Ash’ bed heeft
gezeten. Ash sprak veel met hem
over het moslim zijn en vond een
luisterend oor bij zijn geloofsgenoot. Ash gaf aan een islamitische begrafenis te willen en dat
Fouad de gebeden bij de kist uitspreekt. Maar rekening houden
met voor moslims belangrijke
laatste wensen blijkt niet zo vanzelfsprekend.
Zoals gebruikelijk bij terminale
patiënten wordt Ash gevraagd
wat zijn wensen zijn met betrekking tot de begrafenis en wordt,
waar mogelijk en gewenst, familie op de hoogte gesteld. Ash
houdt de poging om contact te
leggen met zijn familie in Londen af. Omdat er geen
geld beschikbaar is en Ash geen uitvaartverzekering
heeft, is het gebruikelijk dat er een sobere begrafenis komt waar de gemeente Amsterdam de kosten
van betaalt. Bij gebrek aan nabije familie worden
achtereenvolgens het Leger des Heils en de MDHG
gebeld met de vraag naar zijn wensen.
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dam te bereiken voor geruststelling. Als na een half
uur een klassieke begrafeniswagen met heren met
hoge hoeden aan komt rijden, bereikt de onrust een
kookpunt. De begrafenisondernemer wordt op het
matje geroepen en gevraagd naar de rituelen. Omdat deze man laat doorschemeren dat dit naar alle waarschijnlijkheid niet op de juiste manier
is gebeurd, wordt de begrafenis
door de broeders per direct afgebroken. Een niet juist gewassen lichaam is volgens de islam
nog onrein en mag dus niet in
heilige grond worden begraven.
De begrafenisondernemer trekt
zijn handen er ter plaatse vanaf
en laat Ash’ lichaam achter bij
de gemeenschap. ’s Middags
belt ‘dienst uitvaarten’ ons met
de boodschap not amused te
zijn en dreigt alle tot dan toe
gemaakte kosten op de islamitische gemeenschap te gaan
verhalen. Met stomheid geslagen keren wij huiswaarts, niet
wetende wat het vervolg zal zijn.

Beide partijen benadrukken bij ‘team uitvaarten’
dat hij vooral een islamitische begrafenis wil. De
ambtenaar van de betreffende afdeling weet genoeg
en benadrukt dat Ash volgens de voorschriften ritueel zal worden gewassen, in doeken zal worden
gewikkeld en in een gewijd stuk grond zal worden
begraven. In afwachting van de werkelijke begrafenis
verblijft Ash’ lichaam in uitvaartcentrum Westgaarde.

Aan het einde van de dag krijg ik een bericht dat
Ash de volgende dag alsnog begraven zal worden
op de islamitische begraafplaats in Zuidlaren. Samen met drie uit Amsterdam afgereisde vrienden,
één van hen bleek zelfs uit Londen te komen, zijn
we er met vier mensen die Ash werkelijk hebben
gekend. Maar de islamitische gemeenschap is sterk
vertegenwoordigd om hun broeder de laatste eer
te bewijzen. Een voor coronatijd eigenlijk veel te
grote groep aanwezigen bleef na de vorige keer samen om met een imam voor Ash te bidden. Door
tenminste twaalf mannen wordt de kist naar het graf
gedragen. Onder luid gebed en afwisselend graven,
krijgt Ash op duizenden kilometers van zijn geboorteland de begrafenis die hij wilde. Ash’ graf is voor eeuwig en de kosten zijn betaald door de gemeenschap.

In de week voor de begrafenis van 21 december
gaat het overlijdensbericht rond en blijkt het netwerk van Ash toch groter dan hij deed vermoeden.
Waar wij dachten met hooguit een man of zeven bij
het graf te staan, verzamelt zich een groep van meer
dan 25 gelovigen. Er wordt door een aantal van hen
echter sterk getwijfeld aan de uitvoer van de voor
moslims erg belangrijke rituelen. Ze proberen tevergeefs ‘team uitvaarten’ van de gemeente Amster-

Het is maar goed dat zij de uitvaart eerder hebben afgebroken. De mannen van het islamitische
uitvaartcentrum in Arnhem, waar Ash alsnog op
de juiste wijze is gewassen, vertelden dat hij nog
met zijn vieze kleren aan was gewikkeld in het
laken waarop hij was gestorven. Er was hem nog
wel een heilige Koran in de hand gedrukt, maar
deze mag volgens de voorschriften nooit begraven worden…
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#Niemandopstraat
Niemand hoort tegen zijn of haar wil
op straat te slapen. Deze boodschap
verkondigde de MDHG niet alleen
tijdens de Hotel Buitenlucht-actie van de
Straatalliantie (zie blz 8 en 9), maar ook
tijdens de #Niemandopstraat-demonstratie
van BIJ1. Voor de Stopera sprak MDHGdirecteur Dennis Lahey de op corona-veilige
afstand van elkaar staande demonstranten
toe.
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Peter R. de Vries
“Ik ben 40 jaar misdaadverslaggever en volg
al die tijd wereldwijd het antidrugsbeleid.
Ik denk dat als we één conclusie kunnen
trekken, dan is het wel dat de war on drugs al
heel lang geleden verloren is. Dat het beleid
op dat punt bankroet is. Het heeft nergens
toe geleid. Ja, tot volle gevangenissen en een
verstopte rechtspraak.
Het heeft niets opgebracht, want op iedere
hoek van de straat is drugs nog volop te
krijgen. We doen ieder jaar in de havens
recordvangsten aan cocaïne en toch maakt
dat helemaal niets uit. We hebben te
maken met een enorme vraag in de wereld
en die leidt tot dit aanbod. Wereldwijd
wordt er 300 miljard aan drugs omgezet,
waarvan 100 miljard aan cocaïne, en ieder
jaar wordt ook door de diverse politie- en
justitiediensten wereldwijd 100 miljard
besteed aan de bestrijding.
Dat levert helemaal niets op. We moeten
het over een hele andere boeg gooien. Het
wordt nu steeds strafrechtelijk aangevlogen
en dat betekent repressie. De politie jaagt er
achteraan en heeft voor andere misdrijven
vaak geen tijd meer. Er zitten grote teams
op, en als er dan een incident plaatsvindt,
een grote drugsvangst, of er wordt iemand
vermoord, dan roept de minister van justitie:
we moeten een narcoticabrigade!

Kom je weer?
Vanwege de coronamaatregelen is de vrije
inloop (voor mensen zonder ondersteuningsvraag) bij de MDHG al sinds maart
2020 afgeschaft. En daar balen we van:
we missen jullie! Nu het aantal vaccinaties
toeneemt en veel maatregelen worden
versoepeld, willen we dat weer zo spoedig
mogelijk herstellen. Makkelijk is dat niet,
omdat we slechts beperkte ruimte hebben en anderhalve meter afstand houden
daarom moeilijk is. Zeker omdat we de
ruimte beneden nu ook nodig hebben om
mensen met acute problemen te helpen.
Maar we gaan kijken wat mogelijk is!
Vanaf half augustus gaan we proberen de
vrije inloop zo veel mogelijk te herstellen
binnen de maatregelen die op dat moment
gelden. Hoe en wat: dat weten we nu nog
niet precies. Houd daarom onze website
of Facebookpagina in de gaten.
Of bel ons als je langs wilt komen.

Dus niet meer repressie en dat
strafrechtelijk aanvliegen, maar er veel
meer een volksgezondheidprobleem van
maken. Waarbij je de accenten, en vooral
ook veel geld dat je nu besteedt aan politie
en gevangenissen en justitie en rechtspraak,
besteedt aan voorlichting.”
Peter R. de Vries in Op1,
21 januari 2020
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Door: D.C. Lama

Zo kan het ook
Een geheel nieuwe aanpak voor de daklozenproblematiek, daarvoor pleit het rapport “Zo
kan het ook” van onderzoeksinstituut Prentenhouder. We spreken daarover met directeur en hoofdonderzoeker E. Prentenhouder, welkom. Waarom weer een rapport over de
daklozenproblematiek? Er zijn er toch al zoveel verschenen?
Ja, maar de meeste van die rapporten brengen de overheid telkens in ernstige
verlegenheid. Die staan vol opmerkingen dat mensen per se binnen moeten slapen, niet zo lang moeten wachten en dat de regels op elkaar moeten zijn afgestemd. Daar krijg je de handjes natuurlijk niet voor op elkaar. Dus ben ik nu door
de overheid gevraagd om eindelijk eens met wat aanbevelingen te komen waar
ze wel echt iets mee kunnen.
Ja, want uw onderzoeksbureau bent u vooral zelf toch?
Efficiëntie, daar draait het bij ons om. Maar wie weet zijn er nog meer mensen uit
mijn partij voor wie er even geen burgemeesterspost of commissie vrij komt, die
kunnen zich dan mooi bij mij aansluiten.
Uw rapport levert in ieder geval een aantal bijzondere aanbevelingen op. U pleit er voor
om de blaadjes op straat niet meer weg te halen.
Heel efficiënt. Ik kwam er op toen ik achter het tuinhuis dat zich halverwege mijn
achtertuin bevindt -het gedeelte voor mijn vijver althans- een egel zich lekker zag
ingraven in die prachtige herfstbladeren. Geeft ongetwijfeld een heerlijk warm
gevoel. Dus waarom zouden we die bladeren in heel Nederland weghalen terwijl
daklozen daar heerlijk in kunnen slapen. Scheelt ook weer kosten voor de tuinman, of hoe heten de mensen die dat voor de gemeente doen?
U pleit ook voor een bankslapersregeling.
Zeker, daar had ik ook iets van gehoord. En laat ik nou net die week een bank uit
mijn andere tuinhuis hebben laten wegbrengen! Daar zat een inktvlek op, moet ik
toegeven, maar het is toch eigenlijk zonde dat je die niet ter beschikking stelt aan
daklozen. Dus als er nou voortaan iemand van de gemeente even langskomt om
die op te halen om in een armere wijk neer te zetten, dan kunnen de daklozen daar
voortaan lekker op slapen. Pakken ze er nog lekker wat blaadjes bij, en klaar is kees.
Eigenlijk zijn dit zo’n beetje alle aanbevelingen die u doet.
Dat maakt het ook zo efficiënt. Dan kun je die verdere daklozenopvang wel afschaffen.

En dat levert flink wat op volgens u.
Nou, netto zal dat wel meevallen, want mijn factuur moet natuurlijk ook nog worden betaald. Maar daar gaat het mij niet om: ik doe dit voor de daklozen.
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Door: Teake Damstra

“Eigenlijk was Rachid best
een relaxte buurman”
Dakloos worden is frustrerend, zeker wanneer
hulpverlening zich met van alles bezig houdt,
behalve je woonprobleem. Je frustraties uiten
moet je dan al helemaal niet doen. Voor Rachid*
werd een klap richting een medebewoner het
begin van anderhalf jaar op straat.

M

et een leuk appartement in Bos en Lommer, werk
bij de Burger King en een leuke groep vrienden
om zich heen, lacht het leven in 2010 de 27-jarige Rachid
nog tegemoet. Hij dealt wat illegaal bij en is niet vies van
een feestje. Wel snuift hij soms iets te veel van zijn eigen
waar, waardoor hij twee maanden vergeet zijn huur over
te maken. Ook al blijft het bij twee gemiste maanden,
doordat hij niet regelmatig zijn post opent, belandt dit
uiteindelijk bij de deurwaarder. Als hij twee dagen na de
zitting de dagvaarding pas opent, is het al te laat. Ymere
heeft aangekondigd om Rachid uit zijn woning te zetten.
Bij gebrek aan verweer is Rachid in april 2010 zijn huis
kwijt en staat hij op straat.
In het begin zijn de problemen nog te overzien. Rachid
heeft geld genoeg en vindt altijd wel ergens een bank
om op te slapen. De dagen dat hij moet bijkomen van het
feesten, kan hij bij zijn oom terecht. Ruim vijf jaar later ziet
het er wel iets anders uit. Behalve de witte inkomsten uit
werk, zijn ook de feestjes opgedroogd. Het kleine beetje
handel dat hij nog over heeft, belandt vooral in zijn eigen
neus. De banken van vrienden zijn definitief ingewisseld
voor een slaapkamer bij zijn oom. Rachids familie begint
zich zorgen te maken en klopt in september 2017 aan voor
hulp bij de gemeente. Twee maanden later vindt Rachid
zichzelf tussen andere daklozen in de winteropvang aan
de Havenstraat.
Wat volgt is een carrousel van onrustige nachtopvangen in afwachting van een plek in de maatschappelijke
opvang. Voor het eerst wordt Rachid geconfronteerd
met drugs die hij voor de nachtopvang niet kende. Als hij
tijdens zijn verblijf in de Poeldijkstraat voor het eerst in zijn
leven speed snuift, wordt hij overmoedig. Omdat de prijs
vele malen lager ligt dan de coke die hij gewend is, zijn
de lijnen die hij legt te groot en lijkt de voorraad oneindig.
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Rachid belandt in een drugspsychose en veroorzaakt in
zijn black-out zoveel onrust
in de opvang, dat het personeel hem door de politie laat
ophalen. In het voorjaar van
2018 staat de dan inmiddels
36-jarige Rachid voor het
eerst voor de politierechter.
De rechter ziet de slechte
uitwerking die de nachtopvang op Rachid heeft en legt
hem reclasseringstoezicht op.
Hiermee probeert zij de gang
naar verbetering te versnellen en hoopt op een short cut
richting een duurzame plek in
de maatschappelijke opvang.
Met succes. In oktober kan Rachid zijn intrek nemen in een
kamer bij het Leger des Heils, locatie ‘MiddelenBewust’
aan de Plantage Doklaan. Als alles meezit kan hij dan
relatief snel doorstromen naar een eigen woning. Rachid
kijkt uit naar de rust en begint al stiekem te hopen dat de
nieuwe woning in zijn oude buurt in West zal zijn.
Al snel moet Rachid zowel zijn hoop, als zijn beeld van
de plek flink bijstellen. Net als in de nachtopvang draaien
de dagen van de bewoners meer om druggebruik dan de
naam ‘MiddelenBewust’ doet vermoeden. Aanvankelijk
probeert Rachid ze op afstand te houden, uit angst te
worden meegetrokken in veelvuldig gebruik. Dat lukt hem
niet. Binnen no time ziet Rachid zichzelf drugs gebruiken
waar hij in zijn feestdagen op neerkeek. De opdringerigheid van zijn medebewoners begint Rachid al snel de keel
uit te hangen. Op de meest onmogelijke tijden wordt er

*De naam Rachid is niet zijn echte naam. Verder hebben we uit privacyoverwegingen enkele
details veranderd, zonder dat dit invloed heeft op het verhaal.

bij hem aangeklopt in de hoop een kruimeltje basecoke
te scoren. Als dit voor de zoveelste keer gebeurt op een
moment dat Rachid hier totaal niet op zit te wachten, duwt
hij de medebewoner hard van zich af. Het levert hem een
schorsing op waarbij hij enkele nachten wordt verbannen naar de nachtopvang in de Zuiderburgh. Een tweede
aanvaring volgt als Rachid in MiddelenBewust door een
medebewoner met een mes wordt bedreigd. Zijn verhaal
wordt door de begeleiding niet geloofd en Rachid besluit
toekomstige confrontaties uit de weg te gaan: hij trekt zich
volledig terug op zijn kamer. De dagen dat het aankloppen hem teveel wordt, hangt hij overdag rond in West of
komt hij naar de MDHG. De gezamenlijke woonkamer bij
het Leger, waar hij aanvankelijk positief contact en vertier
verwachtte, is volgens hem toch een uitgestorven boel.

I

n de komende zes maanden zien we Rachid veranderen. Was hij eerst vrolijk en praatgraag, nu is hij
neerslachtig en passief. Tijdens begeleidingsgesprekken
bij het Leger, waar op Rachids verzoek een stagiaire van

de MDHG mee naartoe gaat, komt er niet meer uit dan:
“Het is hier vreselijk. Ik wil hier niet wonen. Wanneer mag
ik doorstromen?” Rachid wil weer gewoon ergens wonen
en het perspectiefloze leven in de opvang maakt hem
depressief. Volgens het Leger is dagbesteding hiervoor
de oplossing. Rachid kan kleding gaan sorteren in een
kringloopwinkel voor acht euro per dag. Rachid wil liever
naar een echte baan zoeken, wat de hulpverleners als
het afhouden van hulp zien en daarmee als een blokkade
voor doorstroom.
Bij Reclassering heeft Rachid dan door allerlei personeelswisselingen ondertussen alweer zijn derde medewerker.
Volgens hem moet Rachid voor zijn druggebruik onder behandeling en een agressietraining doorlopen. Het Jellinek
Outreachend Team wordt ingevlogen om Rachids gebruik
eens onder de loep te nemen. De uitkomst is een flinke
baxterrol aan kalmerende medicijnen, waarvan het leeuwendeel rechtstreeks in het toilet belandt. De lekkere pillen
worden bewaard, opgespaard en in bulk naar binnen ge-
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beide nachtopvangen van het Leger per direct ontzegd.
Over de lengte van deze uitsluiting blijft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Een brief hierover heeft hij nooit gekregen. Het komt er op neer dat Rachid zelf maar uit moet
zoeken waar hij slaapt. Wel mag Rachid nog wat spullen
halen van zijn kamer. Als hij dit doet wordt er opnieuw
aangeklopt door zijn opdringerige buurman. Een geïrriteerde reactie verandert in een vechtpartij waarbij Rachid
een klap uitdeelt. Kort hierna vertrekt Rachid met een paar
verzamelde spullen. Dit keer krijgt hij wel een brief waarop
staat dat hij zich een week later mag melden voor het gebruikelijke ‘einde schorsing gesprek’. Dit gesprek zal echter
nooit plaatsvinden, want tijdens deze week besluit het
Leger al dat Rachid definitief op straat komt te staan. Wat
hij dan nog niet weet, is dat het niet het toetsenbordincident
is dat hem de das om doet. Dat is namelijk een gedwongen
aangifte van het handgemeen met zijn buurman.

werkt. Als dit een keer in een ambulancerit naar het OLVG
resulteert, besluit Rachid ook deze pillen door te spoelen.
Ieder ongetwijfeld goed bedoeld behandelvoorstel duwt
Rachid verder in passiviteit. Ieder onvrijwillig gesprek met
medebewoners maakt hem meer prikkelbaar. Na een jaar
MiddelenBewust is de gemotiveerde Rachid veranderd in
een licht ontvlambare gebruiker, die alle hoop heeft laten
varen. Het wachten is op een ‘Multidisciplinair Overleg
(MDO)’ waarin zijn doorstroom besproken zal worden.
Dat overleg wordt echter keer op keer uitgesteld. Maar
op 24 oktober is dan eindelijk zo ver! Gewapend met een
stagiaire van de MDHG, gaat Rachid naar de Plantage
Doklaan. Bij aankomst treffen zij een uitgestorven woonkamer. Een verdwaalde medewerker weet hem te vertellen dat het personeel een teamdag heeft en het grootste
deel van de dag zal vergaderen. Volgens Rachid kan dat
niet kloppen en na enig aandringen wordt zijn begeleider
uit de vergadering gehaald. “Sorry. Vergeten aan je door
te geven,” is wat hij te horen krijgt. En dan flipt Rachid. Onder luid geschreeuw over hoe lang hij wel niet heeft moeten wachten, trapt hij een stoel om, trekt een toetsenbord
uit een computer, smijt die door de lege ruimte en stormt
de deur uit. Hij weet dat dit hem wederom een schorsing
op zal leveren, maar kan zijn frustratie op dit moment niet
anders uiten.

D

it keer zit nachtopvang er echter ook niet voor hem
in. Geschrokken door de staat waarin Rachid het
pand verlaat, belt zijn begeleider de Zuiderburgh. Uit
angst voor verdere explosies wordt Rachid de toegang tot
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In de eerste maanden na de exit neemt Rachid zijn intrek
in een garagebox van een oud buurtgenoot in Nieuw
West. Rachid moet laat aankomen en vroeg weggaan
om geen argwaan bij omwonenden te wekken. Overdag
bezoekt hij vrienden in de buurt, prikt gratis een vorkje
mee in eethuizen van bekenden en bezoekt tussen de bedrijven door de MDHG. Na twee maanden winter is het zo
koud in zijn box dat de condens op zijn slaapzak bevriest.
Rachid besluit naar de winteropvang te gaan. Met lood in
de schoenen. Rachid weet namelijk ondertussen dat een
eigen box beter voor zijn gemoedstoestand is dan het
regime van de opvang, de gedeelde slaapzalen en het
gezelschap van opdringerige kamergenoten.
Terwijl Rachid de dagen overleeft, proberen wij uit te
zoeken of er nog iemand iets aan Rachids woonprobleem
doet. Dit blijkt al snel een grotere klus dan gedacht.
Begin januari vertelde een coördinator bij MiddelenBewust dat Rachid op de wachtlijst van de Jan Rebelstraat
van PerMens zou staan. Daar blijken ze Rachid echter niet
te kennen: alleen dat hij gebruik heeft gemaakt van hun
nachtopvang in Noord. Navraag doen bij Rachids vroegere persoonlijk begeleider bij het Leger zit er ook niet in,
want zij is inmiddels vertrokken naar een nieuwe baan. Het
dossier van Rachid is bij ‘MiddelenBewust’ snel na zijn exit
gesloten en teruggegeven aan de Reclassering van Inforsa.
Jellinek had in een eerder stadium het stokje al overgedragen aan Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) en nu wijst Reclassering voor de onderdakvraag naar hen. Het reclasseringstoezicht nadert namelijk zijn einde en FAZ zal dan nog
de enige betrokken zorgpartij zijn. FAZ is echter nog niet
actief betrokken, omdat Rachid eerst moet worden overgeschreven van team Oost naar team West. Om toegang te
krijgen tot de winteropvang is Rachid wel kort gescreend
door de GGD, maar wachten op een trajecthouder via deze
route duurt tegenwoordig ruim driekwart jaar.
De tijd sleept voort.. Corona doet zijn intrede, het toezicht
van reclassering loopt op zijn eind en de winteropvang

gesprek bij de centrale toegang. Dit wordt echter niet
doorgezet, omdat reclassering inmiddels weer betrokken
is. Twee weken na kennismaking met zijn nieuwe reclasseringsmedewerker, kan hij eindelijk een tijdelijke kamer
voor zichzelf krijgen bij de Transformatorweg. Reclassering gaat aan de slag en informeert naar de wachtlijst
voor de Jan Rebelstraat: daar staat hij inderdaad niet op.
De poging om het Leger ter verantwoording te roepen
door hen te vragen Rachid te huisvesten, sterft een vroege
dood. Volgens Bureau Trajectmanangement is Rachid,
gezien zijn verleden daar, beter af bij HVO Querido.

gaat over in de corona noodopvang. Rachid ontvlucht de
opvang uit angst voor besmetting en trekt wederom in de
garagebox. Er zijn inmiddels twee seizoenen verstreken
als Rachid in mei 2020 zijn nieuwe behandelaren voor het
eerst ontmoet. Rachid vraagt direct naar de mogelijkheden voor onderdak, maar weer blijft deze vraag onbeantwoord. De SPV’er wil het eerst hebben over zijn druggebruik en de invloed die dit op zijn gedrag heeft. Rachids
motivatie zal worden afgemeten aan hoe trouw hij is in het
nakomen van zijn afspraken.

I

n mei 2020 belt Rachids advocaat naar de MDHG.
De volgende dag moet Rachid zich melden voor
een politieverhoor en de advocaat heeft Rachids meest
recente telefoonnummer niet. Rachids oude buurman bij
MiddelenBewust heeft aangifte tegen hem gedaan, en
driekwart jaar na het incident wordt Rachid uitgenodigd
voor wederhoor. Het is pas tijdens dit verhoor dat Rachid
er achter komt dat die vuistslag als reden voor zijn vertrek
is opgegeven. Zes maanden later volgt de uiteindelijke
politiezitting: Rachid zit dan al een jaar zonder opvang.
Rachid besluit naar de zitting te gaan. Voor het eerst staat
Rachid weer oog in oog met zijn voormalige buurman.
Als die er tijdens de zitting achter komt dat Rachid al die
tijd op straat staat, bekruipt hem een gevoel van spijt. “Ik
wilde eigenlijk helemaal geen aangifte doen, maar dat
moest van het Leger des Heils.” Hij draait zich naar de
rechter en zegt: “Zo erg was de klap nu ook weer niet. En
eigenlijk was Rachid best een relaxte buurman”. Als Rachid uitspreekt dat hij het afgelopen jaar nog liever achter
tralies had willen doorbrengen, is ook de rechter om. Ze
besluit dat Rachid genoeg is gestraft, geeft hem een voorwaardelijke taakstraf en blaast het reclasseringstoezicht
nieuw leven in. Bij Rachid groeit stiekem weer de hoop dat
dit weleens zijn ticket naar een opvangplek kan zijn.

Intussen denkt FAZ mee en stelt een middelenvrije locatie
bij HVO Querido voor. Dat is een opmerkelijke keuze. Rachid heeft telkens aangegeven dat hij geen last heeft van
zijn druggebruik en daar ook helemaal niets aan te willen
doen. De eerste de beste urinecontrole laat hij dan ook
verstek gaan en opnieuw moet er worden nagedacht over
welke plek dan wél geschikt zou zijn voor Rachid.
Tot overmaat van ramp verliest Rachid twee maanden na
intrek opnieuw zijn kamer op de Transformatorweg. Dit keer
wordt Rachid uitgedaagd door een ruziezoekende, dronken
man uit de aangrenzende nachtopvang, met wie hij een
woordenwisseling krijgt. In het cliëntvolgsysteem van Amsterdam staan ook alle eerdere incidenten genoteerd, en
Rachid verliest zijn plek permanent. Rachid is weer aangewezen op de banken en opslagruimtes van bekenden. Het
valt ons op dat hij daar zienderogen van opknapt.
Inmiddels is het juni 2021 en is de situatie onveranderd.
De enige hoop lijkt nu Rachids nieuwste reclasseringsmedewerker. Hij ziet dat Rachids voornaamste hulpvraag
‘duurzaam onderdak’ is en merkt dat Rachid veel beter
in zijn vel zit als hij niet in de opvang zit. Ten tijde van dit
schrijven heeft Rachid een kennismakingsgesprek gehad bij een containerstudio en staat hij eindelijk op een
wachtlijst. Rachid heeft zelf alle hoop inmiddels verloren
en verwacht dat zijn reclasseringstoezicht eerder eindigt
dan dat er een vervolgplek zal zijn.

Het uitgesproken toezicht start in werkelijkheid pas na
drie maanden, in februari van dit jaar. Intussen is Rachid,
zo blijkt pas veel later, ook aan de beurt voor een intake-
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Ook al is covid over, ik houd
hier op het toilet nog steeds
gewoon een mondkapje op.

Code rood

Tijdens de ernstige kou in februari mogen mensen die gebruik maken van de corona
noodopvang 24 uur binnen blijven: de zogenaamde 24-uursregeling. Hartstikke fijn natuurlijk.
Als er voor de volgende dag code rood is afgegeven, vraagt een bezoeker hoopvol of de
24-uursregeling de volgende dag ook van toepassing is. Het verrassende antwoord luidt:
“Ja, er is landelijk code rood afgekondigd, maar code rood geldt voor ons. Niet voor jullie.”

Gezocht: Top Stagiair(e)
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Wachtlijst

S. wacht al heel lang op een intake bij de Centrale Toegang van de Maatschappelijke
Opvang (CTMO). Op de vraag of hij in de tussentijd ondersteund kan worden door een
‘wachtlijstbegeleider’, antwoordt de CTMO:
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“Meneer staat op mijn lijst om overgedragen te worden naar een stedelijke
netwerkondersteuner voor de begeleiding tijdens onze wachtlijst. Wanneer dit team
weer nieuwe cliënten kan begeleiden, zal ik meneer daarvoor overdragen.”

In Memoriam
Rob Steinbuch

Oud bestuurslid MDHG
29 april 1931 – 26 januari 2021

Gert Thesingh

Oud medewerker MDHG
25 november 1954 – 5 april 2021

Roy Titawanno (Rico)
MDHG-lid
13 juni 1956 – 21 mei 2021
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Door: Jovanke de Boer

Ik las het boek Junkie
en dacht:
Dat wil ik ook!
Bart van W. exposeert verloren gewaande portretten bij de MDHG
Wie recent een bezoekje aan de MDHG heeft gebracht
heeft ze zien hangen: de foto’s van de 57-jarige Bart van
W. die al een tijdje de ramen van de MDHG sieren. Het
zijn indringende portretten van hangjongeren uit de roerige jaren ‘80, gemaakt in het Vondelpark en de Concertgebouwbuurt.

ging gebruiken, ontmoette hosselaars, gebruikers, bonte
vogels. En ik maakte foto’s.”

“In de jaren 80 heb ik als straatfotograaf een waardevol
archief opgebouwd met portretten van bijzondere jongeren. Met name van gebruikers. Toen ik eind jaren ‘90 in de
kliniek zat om af te kicken en mijn huis moest ontruimen,
heb ik per abuis mijn hele archief in de vuilstortbak gegooid. Dat heeft me altijd dwars gezeten. Tot nu.”

Wie zijn de jongeren op de foto’s en weet je hoe het nu
met ze gaat?
“Op drie foto’s zie je mijn broer Martin. Met Martin gaat
het goed. Hij werkt als ervaringsdeskundige en muziektherapeut in Tiel. Van Guillaume G. weet ik niet zoveel.
Hij leeft in ieder geval nog en volgens mij gaat het goed
met hem. Met de overige twee jongeren is het helaas niet
goed afgelopen. Stefan V. is overleden aan de gevolgen
van aids en Marianne B. is vermoord tijdens de uitoefening van het oudste beroep ter wereld.”

Toch hangen je portretten bij ons voor het raam.
Hoe kan dat?
“Vijf jaar geleden zag ik opeens op de Facebookpagina
van mijn broer Martin een stuk of twintig foto’s uit die serie
terug! Hij bleek ooit kopietjes uit mijn vuilnisbak te hebben
gevist, met name waar hij zelf op stond. Ik was erg blij en
ik vind het fijn dat ik deze kopieën nu kan laten zien bij de
MDHG. Dat is voor mij een manier om het af te sluiten en af
te rekenen met het verdriet dat ik altijd over het verlies heb
gehad.”

Hoe gaat het nu met jou?
“Ik fotografeer onverstoorbaar verder. Inmiddels heb ik op
Marktplaats precies dezelfde camera op de kop weten te
tikken als waar ik destijds mee fotografeerde en ik ga ook
weer een donkere kamer inrichten. Ik heb veel geleerd
van het leven. Onder andere dat ik van alles wat ik maak
twee back ups moet maken! Na veel vallen en opstaan
gaat het nu goed: ik gebruik niet meer en ik volg sinds
een jaar een opleiding aan de HvA. Ik zie de toekomst
zonnig tegemoet.”

Waar kwam jouw interesse in het straatleven vandaan?
“Dat kwam eigenlijk nadat ik het boek “Junkie” van William
S. Burroughs had gelezen. Het klinkt misschien gek, maar
dat wilde ik ook! En zo geschiedde… Ik ging op onderzoek
uit en dook het straatleven in. Het was een wilde tijd. Ik
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De foto’s van Bart zijn de
komende tijd te bekijken
in de etalage van de MDHG.

Een eigen plek
Wij willen een eigen plek
binnen de straatalliantie
Wij willen een eigen stek
Binnen de straatalliantie
Waar we bij elkaar komen
Om samen te gaan stomen
Waar onze klachten worden afgehandeld
Net als vroeger op de Binnenkant
Waar we ”na een lange tijd” zijn weggebrand
Maar dat was wel een plek
Die voor
ONS
stond
Peter van der G.
FORSE STRAF VOOR ZALM EN VOOR ABN AMRO
ABN Amro heeft volgens justitie tussen 2014 en 2020 het toezicht op bedenkelijke geldstromen laten versloffen.
Daardoor konden klanten vrijwel ongemerkt via de bank belasting ontduiken en geld uit criminele activiteiten
witwassen. (…) Bij de vervolging gaat het om toenmalig topman en oud-minister van Financiën Gerrit Zalm en de
directeur van de bankentak, Chris Vogelzang. (…) De derde verdachte is naar verluidt oud-staatssecretaris Joop Wijn
(CDA), die destijds bij ABN Amro de zakentak leidde.

Het Parool, 18-4-2021

EIGENAAR VAN BOERDERIJ MET DRUGSLAB
WERKTE IN DE VERSLAVINGSZORG

SYRIË VERDIENT MILJARDEN
AAN DRUGSHANDEL

De 49 jarige eigenaar van de boerderij in Baak waar zondag een synthetisch drugslab in opbouw is gevonden, was actief in de verslavingszorg.
De man had klinieken in Apeldoorn. In de zomer van vorig jaar werd daar,
op een van de drie locaties waar hij verslaafden hielp, nog een hennepdrogerij ontdekt door de politie. (…) Zowel in Apeldoorn als in Sittard was
de man uit Baak in het verleden bestuurder van een stichting die nazorg
bood aan herstellende alcoholverslaafden en drugsverslaafden. In Apeldoorn was hij van 2013 tot vorig jaar actief als manager en leider van
SGGZ.
Algemeen Dagblad, 8-12-2021

MAP-NL Digest

Syrië en Libanon zijn hard op weg om narcostaten te worden. (…) Daar heeft een netwerk van ‘onaanraakbaren’ - militieleiders,
criminele families, politici en legerofficieren
- aan beide zijden van de grens op industriële schaal bemoeienis met de drugshandel. (…) De drugsindustrie is er inmiddels
zo groot dat de omzet de omvang van het
bruto nationaal product benadert.
Algemeen Dagblad, 10 -5-2021

Blijf op

ogte!

te ho
de juis

Met MAP-NL Digest blijft u via ongeveer drie tot vijf mailtjes per week op de hoogte van actuele
berichten over drugs en drugsbeleid. U kunt zich gratis opgeven via een mail naar:
dennis@mdhg.nl
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RAPPORT: MINSTENS 22 ZORGAANBIEDERS IN
TWENTE BETROKKEN BIJ CRIMINALITEIT

Minstens 22 zorgaanbieders uit de regio Twente waren in de periode
2017 2019 betrokken bij misdrijven zoals wiethandel, fraude,
witwassen en de uitbuiting van kwetsbare cliënten. (…) Hoewel er
geen landelijk beeld bestaat van deze problematiek, is het volgens
het rapport aannemelijk dat elders in het land de problemen
vergelijkbaar zijn. (…) Uit het vrijdag verschenen onderzoek
Verwevenheid criminaliteit en zorg blijkt dat de Twentse kwetsbare
cliënten niet de zorg ontvingen die ze nodig hadden. Sommige
zorgaanbieders zetten hen zelfs in voor criminele activiteiten.
Cliënten zouden zijn bedreigd en gechanteerd. (…) In totaal werd
er bij minstens 22 zorgaanbieders een link geconstateerd met
criminele activiteiten, al heeft dit in de meeste gevallen niet
geleid tot een strafrechtelijke vervolging. (…) Uit het rapport
blijkt dat 15 van de 22 onderzochte zorgorganisaties in verband
worden gebracht met hennepteelt.
de Volkskrant, 16-1-2021

‘COKE AGENT’ WAS PSEUDOKOPER
BIJ POLITIE

De agent die vorig jaar werd aangehouden voor
witwassen, hypotheekfraude, verboden pornobezit
en cocaïnebezit, sloot voor zijn werk deals met
criminelen. (…) In zijn privéauto werd een kilo
cocaïne aangetroffen. (…) A. had een ‘sekstelefoon’,
waarmee hij buitenechtelijke contacten onderhield.
Op die telefoon werd ook kinder- en dierenporno
aangetroffen. (…) Als pseudokoper deed A. zich namens
de politie voor als iemand die een criminele deal wil
sluiten. Op die manier kan een crimineel op heterdaad
betrapt worden.
RTV Noord, 1-6-202

PRINS HARRY ZOCHT TROOST IN
ALCOHOL EN DRUGS

Prins Harry gebruikte alcohol en drugs om om te
gaan met zijn mentale gezondheidsproblemen. (…) ‘Ik
was bereid om te drinken, ik was bereid om drugs te
gebruiken, ik was bereid om dingen te doen waardoor ik
minder zou voelen’, vertelt Harry. ‘Ik dronk waarschijnlijk
de hoeveelheid voor een week op een vrijdagavond of
De Hondurese president Juan Orlando Hernandez ontving
zaterdagavond. Ik dronk niet omdat ik ervan genoot,
cocaïnezendingen uit Colombia en bedroog de Amerikaanse
maar omdat ik iets probeerde te maskeren.’
drugsopsporingsdienst DEA, zei een voormalig drugsbaron tijdens
Algemeen Dagblad, 21-5-2021
een federaal proces in New York. Leonel Rivera, die het gevreesde Los

DRUGSBARON: HONDURESE PRESIDENT
ONTVING PARTIJEN COKE

Cachiros kartel leidde en nu samenwerkt met de Amerikaanse regering,
vertelde dat hij de verdachte, vermeende drugshandelaar Geovanny Fuentes, in 2020 ontmoette in de gevangenis in
New York. Fuentes zou toen hebben gezegd over bewijsmateriaal, foto’s en video’s, te beschikken waarop te zien is dat de
president partijen coke in ontvangst neemt op de luchthavens van San Pedro Sula en Tegucigalpa. (…) De aanklagers stellen
dat de president van Honduras en Fuentes partners waren in de smokkel van tonnen cocaïne naar de Verenigde Staten,
maar Hernandez is niet aangeklaagd. (…) Juan Antonio ‘Tony’ Hernandez, de broer van de president, werd in 2019 in de VS
schuldig bevonden aan grootschalige drugssmokkel. De aanklager zei toen dat hij werd beschermd door zijn broer Juan.
Tony Hernandez zou een belangrijke rol hebben gespeeld binnen een “verfijnde, door de staat gesponsorde organisatie” die
opereerde met de hulp van de Hondurese regering, militairen en politieambtenaren.
RTL Nieuws, 16-3-2021

HONGAARSE EUROPARLEMENTARIER STAPT UIT PARTIJ ORBAN

De conservatieve Hongaarse Europarlementarier Jozsef Szajer, die werd opgepakt op een homoseksfeest in Brussel vanwege
het schenden van de coronamaatregelen, heeft zijn lidmaatschap van regeringspartij Fidesz van premier Viktor Orban
opgezegd. Toen Szajer gearresteerd werd nadat hij probeerde te vluchten via een regenpijp, werd er ook xtc bij hem
aangetroffen. Fidesz is openlijk tegen gelijke rechten voor lhbti’s.
Nu.nl, 2-12-2020

Steun de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG en ontvang Spuit 11
Stort uw bijdrage op ING nr. NL22 INGB 0004 8625 25 t.n.v. MDHG Amsterdam
o.v.v. Spuit 11 en uw adres.
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www.facebook.com/belangenvereniging.druggebruikersmdhg

